
Hola famílies! 

Com sempre, desitgem que estigueu tots i totes bé i que la situació que estem vivint millori el més 

aviat possible. Mentrestant, volem agrair-vos l’esforç que continueu fent per ajudar-nos a seguir fent 

escola. 

Aquesta setmana us proposem 4 tasques diferents que seguidament detallarem: 

- LA CONFERÈNCIA 

- ACTIVITAT ELS CASTELLS 

- ACTIVITATS INTERACTIVES TEIDE 

- PROPOSTA D’ANGLÈS  

La primera proposta d’aula es tracta d’iniciar la conferència sobre els castells, aspecte que hauríem 

lligat amb la sortida al castell de Cardona. El fet d’estar confinats ens obliga a encetar el tema des de 

casa i a conèixer els castells mitjançant la informació de la xarxa, vídeos i material que us passem. És 

per això, que a partir de tot aquest material haureu d’ajudar als vostres fills i filles a elaborar la  

conferència, com hauríeu fet igualment en situació normal d’escolaritat. 

Aquesta conferència, constarà de dues fases: 

➢ 1ra- cerca d’informació i elaboració d’un mural o suport visual.  (durant 15 dies, data 

màxim→ 22 de maig) 

➢ 2na- exposició de la conferència (del 25 al 29 de maig, us explicarem més endavant com ho 

podeu fer.) 

 

LA CONFERÈNCIA 

Al llarg d’aquests 15 dies caldrà elaborar el suport de la conferència amb tota la informació sobre el 

castell que ha escollit: 

INFORMACIÓ QUE CAL BUSCAR: 

• NOM DEL CASTELL 

• POBLE O CIUTAT ON ESTÀ SITUAT 

• ANY DE CONSTRUCCIÓ 

• ESTIL ARQUITECTÒNIC( Romànic o gòtic, si el sabeu)  

• ESTAT DE CONSERVACIÓ: de quines parts consta.si  es pot visitar, està habitat o 
abandonat, etc.  

• QUI HI VIVIA O HI VIU? 

• LLEGENDA O HISTÒRIA LLIGADA AL CASTELL  
 

✓ Retorn: envieu una fotografia del material elaborat i un vídeo explicant el que ha après. 

 



MATERIAL DE SUPORT: 

Us facilitem alguns arxius que poden ajudar als vostres fills a saber què són i com són els castells. 
També alguns referents que us poden ajudar a l’hora de fer la vostra conferència. 

- Mireu el vídeo que hem elaborat les mestres de p4 sobre els castells. 
- Us adjuntem un document amb els castells més propers. 
- Es enviem enllaços referents als castells, són en castellà: 

o Les parts del castell 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BOD28tjlSm8 

o Què és l’edat mitjana? Com vivien en aquella època 

https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo 

o Com es construïen els castells i com eren: 

https://www.slideshare.net/LIBRERUM/els-castells-medievals 

ACTIVITAT ELS CASTELLS 

-  LES PARTS DEL CASTELL: Pinteu el castell. Retalleu els noms de les parts del castell i enganxeu-les en 

el lloc corresponent del dibuix del castell. Ho trobareu en el full adjunt.  En el cas que no pugueu 

imprimir l’activitat podeu  fer-ne un dibuix i escriure-hi les parts que hi ha dibuixades. 

✓ Retorn: envieu una fotografia del full acabat. 

ACTIVITATS INTERACTIVES  

Caldrà entrar a la plataforma de l’Editorial Teide → https://web.weeras.com/  mitjançant les credencials que 

us facilitem en el document adjunt  

Entreu a  Minitribu LLENGUA 4  → MENJALLETRES 2 ACTIVITATS→ Nº 8 i Nº 13 

 

 

 

 

Realitzeu les tasques: 

- 8→ Relacionar els objectes en què els seus noms acaben igual, que fan rima 

- 13 → Col·loca els animals segons tinguin una paraula llarga o curta. Recorda a picar les paraules (per 

sil·labes)  per tal de saber si té molts cops o pocs. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BOD28tjlSm8
https://www.youtube.com/watch?v=0CfKXpyQTXo
https://www.slideshare.net/LIBRERUM/els-castells-medievals
https://web.weeras.com/


Entreu a Minitribu Matermàtiques 4 i feu les activitats 1 i 3 de l’apartat JUGUEM A PENSAR 

 

 

 

 

 

- Nº 1→ Fes el joc del memori 

- Nº 3→ Segueix la sèrie 

   

TASCA D’ANGLÈS 

HOLA COLOMS!! COM ESTEU? SEGUR QUE MOLT GRANS I GUAPOS! 

• AQUESTA SETMANA US PROPOSO UN CONTE MOLT XULO DE LES TRES 

BESSONES BEBÈS QUE ES DIU "BRING BRING". ESPERO QUE US AGRADI 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=-zmTcncg-

O4&list=PLWl2LJIVXjaLmxiMffrD_lF0eysCOAjd2&index=13 

✓ Em podeu enviar una foto on es vegi que l'esteu mirant. 

 

 

 

• TAMBÉ US POSO UNA CANÇÓ BEN DIVERTIDA!  

https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU 

✓ M'agradaria que feu un petit video on us vegi a vosaltres "in front 

of" (davant de), "behind" (darrere de) i  "between" (entremig de) de 

l'objecte que vosaltres trieu. 

MOLTS PETONETS!! 😘😘 

Laia 
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